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ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ CƠ HỘI TÀI CHÍNH TỪ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN TRÊN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

NGUYỄN QUỐC DỰNG, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, 

NGUYỄN VIỆT DŨNG, LÊ HÀ THU (PanNature)

với sự hợp tác thực hiện của Trung tâm GreenVIET

Tháng 7, 2018

TỔNG QUAN TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU

• GreenViet/PanNature (2015/2016): phân tích hiện trạng, thể chế, pháp lý khu
bảo tồn bán đảo Sơn Trà

• PanNature (2017): khuyến nghị về tăng cường quản lý KBT bán đảo Sơn Trà, và
tham vấn phát triển DLST trong hệ thống KBT/VQG (rừng đặc dụng) (hội thảo
tháng 4 và 7-2017) (Báo cáo: Lựa chọn Bảo tồn trước sức ép từ phát triển: 
Trường hợp Vooc Chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà)

• PanNature/GIZ (2016/2017): đánh giá thực hiện chính sách đầu tư phát triển
rừng đặc dụng Việt Nam đến 2020 và các gợi ý chính sách

• PanNature/GreenVIET (tháng 4-7, 2018) hợp tác cùng chuyên gia về
 Tham vấn, đề xuất mô hình quản lý bảo tồn đồng bộ gắn liền với phát triển DLST bền vững ở 

bán đảo Sơn Trà (tư vấn: TS. Nguyễn Quốc Dựng, FIPI)

 Tham vấn, đánh giá cơ hội tài chính từ phát triển DLST gắn liền với BTTN bền vững bán đảo
Sơn Trà (tư vấn: Bùi Minh Nguyệt, ĐH Lâm nghiệp)
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KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ

• Quần xã tự nhiên, hoang dã bên cạnh

đô thị du lịch đang phát triển;

• Đa dạng sinh học HST rừng và biển;

• Kết nối với các cảnh quan tự nhiên

Bạch Mã, Hải Vân, Bà Nà, Cù Lao Chàm;

• Dễ tiếp cận (miễn phí); bị chia xẻ bởi hạ

tầng du lịch-nghỉ dưỡng, văn hóa-tâm

linh, ANQP; độ mở cao;

• Chưa có đầu tư-phát triển bán đảo Sơn

Trà thành một hình mẫu hợp tác bảo

tồn ĐDSH, đa mục đích, tự chủ

NGHIÊN CỨU 1: 
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN GẮN LIỀN VỚI DLST 
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Tình trạng pháp lý

– Quyết định 41-TTg ngày 24/01/1977 của Thủ tướng: Rừng cấm Sơn Trà trong 10 khu rừng
cấm Việt Nam, diện tích khoảng 4.000 ha. Mục đích bảo vệ vệ thắng cảnh. 

– Quyết định 447/LN-KL ngày 02/10/1992 của Bộ Lâm nghiệpKhu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
4.439 ha, bao gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.595 ha và phân khu phục hồi sinh thái
1.844 ha. 

– Quyết định 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003: Khu dự trữ thiên nhiên Sơn Trà 4.370 ha.
Mục tiêu bảo vệ là “rừng trên đảo, cảnh quan đẹp; Voọc chà vá chân nâu”

– Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng
thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thì Khu dự trữ thiên
nhiên Sơn Trà có diện tích 3.871 ha.

– Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Khu dự trữ thiên
nhiên Sơn trà 2.591,1 ha. Bảo vệ rừng tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan - môi trường.

– Kết quả rà soát 3 loại rừng của thành phố Đà Nẵng rừng đặc dụng Sơn Trà có diện tích 2.591,1
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Tổ chức quản lý tại Bán đảo Sơn Trà

• Tổ chức quản lý
– Năm 1992, thành lập Ban quản lý rừng thuộc tỉnh QN-ĐN
– Năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng thành lập Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và nhập

Ban quản lý rừng đặc dụng Sơn Trà.

• Các bên liên quan khác
– Ủy ban nhân dân xã Thọ Quang: quản lý 1.800 ha rừng sau khi có kết quả rà soát 3 loại rừng. 
– Quân đội: quản lýphía Đông Bắc của Bán đảo Sơn Trà. 
– Ban quản lý Bán đảo Sơn trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
– Các đơn vị quản lý các di tích văn hóa, tâm linh trên Bán đảo. 
– Người dân.

• Một số nhận xét
– Công tác bảo về rừng và đa dạng sinh học trong rừng đặc dụng khá hiểu quả
– Chưa chú trọng công tác bảo tồn.
– Có sự chồng chéo trong công tác quản lý Bán đảo Sơn Trà.
– Du lịch phát triển, nhưng chưa có nhiều hoạt động đúng nghĩa với loại hình “du lịch sinh thái”.
– Mâu thuẫn lớn nhất giữa BTTN và phát triển DL cạnh tranh không gian sử dụng tài nguyên trên Bán đảo.

Quan điểm đề xuất bảo tồn gắn liền với ĐDSH

– Quan điểm về bảo tồn. Bảo tồn các giá trị thiên nhiên ở Bán 

đảo Sơn Trà bao gồm cảnh quan núi, rừng, biển và các giá trị 

đa dạng sinh học để phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh 

tế xã hội thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung

– Quan điểm về phát triển du lịch. Du lịch phải dựa trên sự tồn tại 

của tài nguyên thiên nhiên, sao cho khai thác một cách bền 

vững lợi thế của các giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học để 

phát triển các loại hình du lịch
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Các phương án nghiên cứu

• Phương án 1: Chuyển hạng khu dự trữ thiên nhiên Sơn Trà xuống các hạng
thấp hơn thành khu bảo tồn loài và sinh cảnh, hoặc thành khu rừng bảo vệ
cảnh quan. Giữ nguyên diện tích rừng đặc dụng hiện nay, chỉ chuyển sang 
phân hạng rừng đặc dụng khác.

• Phương án 2: Chuyển hạng khu dự trữ thiên nhiên Sơn Trà lên hạng cao
hơn là Vườn quốc gia.  Để thực hiện được phương án này thì phải mở rộng
diện tích khu rừng đặc dụng theo hướng bao gồm:
– Diện tích Bán đảo Sơn Trà hiện có; 
– Một phần diện tích biển, nơi có giá trị đa dạng sinh học biển cao như San hô và

Cỏ biển;
– Diện tích rừng đặc dụng Nam Hải Vân;
– Đảo Sơn Chà con.

NGHIÊN CỨU 1: 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN GẮN LIỀN VỚI DLST 
Phương

án

Chuyển hạng thành Khu BTL&SC/Khu

rừng BVCQ
Chuyển hạng thành Vườn quốc gia (rừng và biển)

Ưu

điểm

- Không mở rộng diện tích RDD;
- Dễ dàng quản lý riêng biệt, không thay đổi về
cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu tổ chức quản lý;
- Mở hơn việc khai thác và phát triển các hình
thức du lịch do quy chế quản lý không nghiêm
ngặt như “Khu dự trữ thiên nhiên”;

- Tạo ra vùng cảnh quan rộng lớn thành VQG đầu tiên;
- Phát huy tối đa tiềm năng bảo tồn rừng, bảo tồn biển, đảo
- Phát huy tối đa khả năng khai thác du lịch sinh thái;
- Tăng chức năng phòng hộ môi trường và QPAN;
- Có thể thống nhất một mối quản lý tổng thể khu vực;
- Có thể áp dụng chính sách mới thuê môi trường và PFES;
- Thuận lợi đề xuất thành khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Nhược

điểm

- Giảm giá trị cảnh quan;

- Hạn chế phát triển DLST, không xứng tầm với

lợi thế của khu vực;

- Giảm chức năng phòng hộ MT, QPAN;

- Tài nguyên dễ bị tổn thương và tác động;

- Nhiều đầu mối quản lý, không sâu BTTN; 

- Chồng chéo, mâu thuẫn, không chia sẻ được

lợi ích, có thể tạo ra cát cứ;

- Khó đề xuất khu Dự trữ sinh quyển thế giới;

- Diện tích rộng lớn gồm nhiều hợp phần đất liền, biển đảo;

- Đòi hỏi sự đồng thuận của nhiều bên liên quan;

- Đòi hỏi tổ chức phát triển DLST đồng bộ, trình độ cao và

chuyên nghiệp, kết hợp BTTN và lợi ích kinh tế;

- Đòi hỏi cơ sở hạ tầng phải thân thiện với môi trường, sử

dụng khôn khéo tài nguyên thiên nhiên, phục hồi cảnh quan

bản địa;

- Phải được Chính phủ đồng ý và phê duyệt.
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NGHIÊN CỨU 1: 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN GẮN LIỀN VỚI DLST 

Phương
án

lựa chọn

Khu bảo tồn loài và sinh
cảnh/Khu rừng bảo vệ cảnh

quan

Vườn quốc gia (rừng và biển)

Kết luận - An toàn, dễ thực hiện - Gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, đòi hỏi

đồng thuận và thống nhất chỉ đạo;

- Cần một lộ trình dài hạn;

- Có tầm nhìn chiến lược ở mức cao hơn về BTTN và phát 

triển du lịch bền vững, có trách nhiệm, đặt trọng tâm

DLST trên Bán đảo Sơn Trà. 

Phương án 2 giúp phát huy lợi thế của Sơn Trà, giúp duy trì ổn định khu vực bán
đảo, biển, đảo về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ quốc phòng an ninh, đồng thời vẫn
phát huy tối đa các hình thức du lịch bền vững trong khu vực. 

NGHIÊN CỨU 1: 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN GẮN LIỀN VỚI DLST 
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Tổ chức quản lý của mô hình đề xuất
• Nguồn nhân lực ban quản lý Vườn quốc gia:

– Sát nhập hệ thống kiểm lâm, bảo vệ rừng Bán đảo Sơn Trà và Nam Hải Vân.
– Sát nhập hệ thống quản lý du lịch trên Bán đảo, Nam Hải Vân, và du lịch biển.
– Sát nhập các bộ phận quản lý khu bảo tồn biển và Đảo Sơn Chà Con (nếu có).
– Có sự tham gia của các bên liên quan

• Về đầu mối quản lý:
– Do tỉnh quyết định, có thể căn cứ Nghị định 117, Luật Lâm nghiệp mới.

• Đề xuất các hình thức du lịch
– Du lịch sinh thái: khám phá, học hỏi, trải nghiệm bảo vệ và phát triển các giá trị sinh thái của rừng và biển.
– Du lịch mạo hiểm: leo núi, lặn biển…
– Du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển.
– Tham quan với nhiều phương tiện thân thiện với môi trường….
– Kết nối mạng du lịch trong khu vực, tương lai có thể hình thành đầu mối tới quần đảo Hoàng Sa.

• Đề xuất mô hình du lịch
– Thuê môi trường rừng để phát triển hầu hết các loại hình du lịch
– Ban quản lý tự tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động du lịch

• Nghiên cứu thu phí tham quan kết hợp bảo tồn
• Xây dựng chương trình giáo dục môi trường, trải nghiệm thiên nhiên

Tổ chức quản lý của mô hình đề xuất

• Đề xuất giải pháp về nguồn lực tài chính

– Ngân sách nhà nước
• Ngân sách của tỉnh cho tiến trình thành lập Vườn quốc gia.
• Một phần tài chính thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh cho các hoạt động

bảo vệ rừng, bảo vệ biển, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ và giám sát môi trường, xây
dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động của bộ máy ban quản lý.

– Nguồn khác

• Chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng
• Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư triển khai các loại hình du lịch
• Nguồn lực tài chính từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài ngước
• phí tham quan hoặc các hoạt động giáo dục môi trường, trải nghiệm với thiên

nhiên… 
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NGHIÊN CỨU 2: 
ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI TÀI CHÍNH TỪ PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI BTTN

NGHIÊN CỨU 2: 
ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI TÀI CHÍNH TỪ PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI BTTN

• Quan điểm và tiếp cận thực hiện:

 Quan điểm khoa học: Giá trị của ĐDSH, Lượng hóa giá trị kinh tế từ hoạt động DLST gắn liền với bảo
vệ thiên nhiên/ĐDSH;

 Phương pháp thực hiện: Đánh giá ngẫu nhiên thông qua xác định WTP

• Tham vấn các bên liên quan (16-20/5/2018):

 Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Văn hóa- TT - Du lịch, Hiệp hội Du lịch ĐN

 BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Hạt Kiểm lâm liên quận ST-NHS;

 UBND phường Thọ Quang; 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Công ty CP DL Việt Nam Vitours;

• Phỏng vấn du khách (từ 18/5 đến 08/6/2018)

 Biểu mẫu phỏng vấn (Tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn) do PanNature và tư vấn thiết kế; 50 TNV-sinh viên

thực hiện (do GreenVIET tổ chức)

 Số mẫu phỏng vấn: 1482 du khách, trong đó 1369 Việt Nam và 107 nước ngoài/quốc tế
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Ông/bà biết đến bán đảo Sơn Trà vì …?

0 200 400 600 800 1000 1200

Cảnh quan thiên nhiên đa dạng

Động vật hoang dã phong phú 

Điểm đến văn hóa, tâm linh 

Điểm sáng tác nghệ thuật 

Di tích lịch sử, chiến tranh

Khác

Ông/bà đã từng đến bán đảo Sơn Trà 
chưa?

Nếu chưa từng đến bán đảo Sơn Trà, ông/bà có 
muốn đến bán đảo Sơn Trà thăm quan không?

Đã từng đến
69%

Chưa từng đến
31%

ĐÃ ĐẾN SƠN TRÀ

Có muốn 
đến
93%

Không 
muốn đến

7%

MONG MUỐN ĐẾN SƠN TRÀ
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Thời gian dự kiến của du khách tại Sơn Trà

0 200 400 600

Nửa ngày

01 ngày

02 ngày

> 2 ngày

Thời gian trải nghiệm tại Sơn Trà

Phương tiện Lượt trả lời Tỉ lệ

Xe máy 802 58,2%

Ô tô 333 24,2%

Xe đạp 97 7,0%

Đi bộ 74 5,4%

Xe điện 66 4,8%

Khác 5 0,4%

Phương tiện du khách dự kiến sử dụng để thăm quan
Bán đảo Sơn Trà
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0 200 400 600 800 1000

Tự thăm quan

Theo nhóm

Có HDV Du lịch

Khác

Khi tới bán đảo Sơn Trà, ông/bà muốn 
thăm quan theo cách nào?

Địa điểm` Lượt trả lời Tỉ lệ

Chùa Linh Ứng 937 67,8%

Toàn bộ bán đảo Sơn Trà 878 63,5%

Đỉnh Bàn cờ - Nhà vọng cảnh 766 55,4%

Cây Đa ngàn năm 755 54,6%

Ngắm Vọoc chà vá chân nâu 548 39,7%

Bãi Bụt 531 38,4%

Cảng Tiên Sa 494 35,7%

Bãi Tiên Sa 452 32,7%

Sân bay trực thăng, Trạm Rada 29 447 32,3%

Bãi Đá Đen 425 30,8%

Bãi Bắc 401 29,0%

Bãi Nam 392 28,4%

Mũi Nghê 374 27,1%

Số trả lời 1382

Ông bà lựa chọn các điểm đến nào sau đây ?
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Mức chi trả

Tối thiểu 0

Tối đa 2.000.000 

Trung bình tối thiểu 51.383 

Trung bình tối đa 107.314 

Lựa chọn nhiều nhất (22,7%) 100.000 

WTP trung bình 110.127 

MỨC ĐỘ SẴN LÒNG CHI TRẢ

Để tự do thăm quan theo
tuyến, khu vực cho phép

78,7% DU KHÁCH ĐỒNG Ý CHI TRẢ….

….. ĐỂ ….

Hiện nay, giá vé vào cửa tham quan của các VQG do Bộ
NN&PTNT quản lý là 60.000đ/người (BTC quy định)

75,4% Du khách cũng SẴN LÒNG chi trả…
01 ngày 02 ngày

Tối thiểu 0 0,00

Tối đa 6.000.000 15.000.000 

Trung bình tối thiểu 237.587 691.575 

Trung bình tối đa 479.358 1.264.837 

Lựa chọn nhiều nhất
200.000
(12,9%)

1.000.000
(12,3%) 

WTP trung bình 485.150 1.265.926 

… CHO …

• 01 ngày thăm quan theo tuyến/khu 

vực/vùng chức năng có hướng dẫn 

của cán bộ BQL 

• 02 ngày cho các gói sản phẩm dịch vụ
chuyên biệt có tổ chức

MỨC ĐỘ SẴN LÒNG CHI TRẢ
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MỨC ĐỘ SẴN LÒNG CHI TRẢ

Có
84%

Không
16%

QUỸ BẢO TỒN

Có Không

63%

27%

10%

Hình thức đóng Quỹ

Một lần Hàng năm Khác

Tối thiểu 0

Tối đa 10.000.000 

Trung bình tối thiểu 127.390 

Trung bình tối đa 379.117 

Lựa chọn nhiều nhất
100.000
(19,4%) 

WTP trung bình 379.117 

Các loại dịch vụ đi kèm với du lịch tại Sơn Trà Số lượt trả lời Tỉ lệ

Cho thuê xe đạp, xe máy, phương tiện leo núi 646 46,7%

Đồ uống giải khát (lon/chai), hoa quả tươi 624 45,2%

Đồ ăn, bao gồm đồ ăn nhanh 584 42,3%

Ảnh rời, postcard (phong cảnh, Vọoc chà vá chân nâu) 535 38,7%

Mũ, nón, ô có in biểu tượng Vọoc chà vá chân nâ 519 37,6%

Áo phông/áo khoác có in hình Vọoc chà vá chân nâu 467 33,8%

Móc khóa, thìa, thẻ nhớ/usb có in hình Vọoc chà vá chân nâu 404 29,2%

Ba lô/túi xách/túi vải có in hình Vọoc chà vá chân nâu 367 26,6%

Sách ảnh/bộ ảnh (phong cảnh, Vọoc chà vá chân nâu), tập vở viết
366 26,5%

Mẫu vật chạm khắc bằng gỗ hợp pháp 344 24,9%

Ly/cốc/chén uống nước in hình Vọoc chà vá chân nâu/Sơn Trà 317 22,9%

Mẫu sưu tập thực vật, côn trùng hợp pháp 305 22,1%

Thú bông đồ chơi hình Vọoc chà vá chân nâu 297 21,5%

Phim về Sơn Trà (lưu trữ trong thẻ nhớ/usb) 292 21,1%

Tờ rơi/tờ thông tin (kèm bản đồ hướng dẫn) 278 20,1%

MONG MUỐN CỦA DU KHÁCH VỀ CÁC LOẠI DỊCH VỤ DU LỊCH
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Yêu cầu Số lượt trả lời Tỉ lệ

Có các nhà vệ sinh công cộng ở vị trí phù hợp 1107 82,9%

Có điểm, phương tiện thu gom rác thải trên các tuyến 1047 78,4%

Hệ thống đường giao thông lên Sơn Trà được đảm bảo an 

toàn
825 61,8%

Có trạm/bến/căng-tin dừng chân nghỉ ngơi 796 59,6%

Có đầy đủ bảng/biển cung cấp thông tin hướng dẫn 769 57,6%

Có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về Sơn Trà 649 48,6%

Có phương tiện chuyên chở thăm quan phù hợp 590 44,2%

Tổng trả lời 1335

Không trả lời 147

Tổng du khách 1482

MONG MUỐN CỦA DU KHÁCH KHI SẴN LÒNG CHI TRẢ

Khi sẵn sàng chi trả, do khách mong muốn được đáp ứng các điều kiện

• Du khách sẽ không đến Sơn Trà nếu

Ảnh hưởng Số lượt trả lời Tỉ lệ

Rừng bị tàn phá 1067 79,1%

Rác thải không được thu gom/xử lý 984 72,9%

Đường giao thông không an toàn 867 64,3%

Động vật hoang dã bị săn bắt, suy giảm 859 63,7%

Tổng trả lời 1349

Không trả lời 133

Tổng du khách 1482

MONG MUỐN CỦA DU KHÁCH KHI SẴN LÒNG CHI TRẢ
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Địa điểm
Diện tích

(m2) 

Giới hạn
thăm quan
trong ngày

(h) 

Thời gian 
khách lưu lại 

(h) 
Rf

PCC/
ngày

PCC/
năm

Số ngày không kinh 
doanh du lịch được 
(mùa mưa, tháng

9-tháng 1 năm sau)

Số lượt khách 
tháng 9-tháng

1 năm sau

RCC/
năm

Nhà Vọng cảnh 2.300 12 1 12276 100.740 153 42.228,0 58.512 

Đỉnh Bàn cờ 6.500 12 1 12780 284.700 153 119.340,0 165.360 

Cây đa di sản 3.300 12 2 6198 72.270 153 30.294,0 41.976 

Sân bay trực thăng 7.600 12 1 12912 332.880 153 139.536,0 193.344 

Chùa Linh ứng 108.000 8 2 44.320 1.576.800 153 660.960,0 915.840 

SỨC CHỊU TẢI CỦA BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Đơn vị tính: người

Phương án Vé vào cửa
(tham chiếu): 
50.000 đ/người

Vé vào cửa (theo
nghiên cứu): 
100.000 đ/người

Thăm quan theo
tour/tuyến DLST 
(200.000đ/người)

Gói dịch vụ chuyên
biệt: 100.000 
đ/người

Số lượng du khách hiện tại 58.700.000.000 

Sức chịu tải của bán đảo
Sơn Trà (tại cây đa ngàn
năm)*

4.197.600.000 

Tính theo % số lượng khách
sẵn lòng chi trả và sức chịu
tải của Sơn Trà*

952.855.200 1.082.980.800 5.582.808.000 

KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH TỪ DU LỊCH SINH THÁI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Đơn vị: đồng

*Sức chịu tải tại cây Đa ngàn năm: 41.976 người/năm
Là điểm có sức chịu tải nhỏ nhất tại Sơn Trà
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96%

4%

Trách nhiệm DN

Có Không

54%

23%

8%

15%

Hình thức đóng của DN

% trên tổng doanh thu Lượt du khách lưu trú

Thời gian lưu trú Giá vé đăng ký

Hiện nay, trên bán đảo Sơn Trà đang có một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng
(khách sạn) cho khách du lịch. Theo ông/bà, các doanh nghiệp này nên có trách nhiệm đóng góp tài
chính để bảo tồn bán đảo Sơn Trà không?

Về trách nhiệm đóng góp của các Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tại bán đảo

Một số khuyến nghị

• Bán đảo Sơn Trà có đủ lợi thế để trở thành hình mẫu về BTTN/
ĐDSH bền vững gắn liền với phát triển DLST;

• Về lâu dài, cần một tầm nhìn và chiến lược đồng bộ, mở rộng quản
lý bảo tồn bán đảo Sơn Trà kết nối với các cảnh quan tự nhiên và
phát triển du lịch có trách nhiệm (đề xuất mở rộng, nâng cấp thành
VQG và đồng thời đệ trình Khu DTSQ);

• Đề xuất xây dựng phương án thí điểm tổ chức và phát triển DLST 
gắn liền với BTTN thông qua thu phí vào cửa (50.000 -
100.000đ/lượt) và cung cấp các gói dịch vụ DLST chuyên biệt;

• Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý tự chủ Khu bảo tồn/VQG 
Bán đảo Sơn Trà;
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


